
KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY – OPIEKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM OD 
18.05.

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 28 w Szczecinie informuje, że placówka zgodnie z 
wytycznymi GIS oraz MEN jest przygotowana  pod względem sanitarnym i organizacyjnym 
do przyjęcia pod opiekę dzieci z oddziału przedszkolnego. Opieka w oddziale 
przedszkolnym będzie możliwa od 18 maja.

Osoby, które chcą skorzystać z opieki w oddziale przedszkolnym zobowiązane są 
wypełnić wniosek/oświadczenie o woli posłania dziecka do przedszkola, stanowiący 
jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka pod opiekę w czasie obowiązywania zmienionych 
warunków pracy oddziałów przedszkolnych, a następnie przesłać do drogą elektroniczną na 
adres:  sp28@miasto.szczecin.pl

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka oraz termin jego przyjęcia pod  
opiekę w oddziale przedszkolnym zostanie przesłana do Rodzica drogą 
mailową.

Przed złożeniem ww wniosku/oświadczenia rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki nad 
dzieckiem, zobowiązani są zapoznać się z czynnikami ryzyka związanymi z COVID-19 
oraz z zasadami organizacji pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 28 
w Szczecinie w zmienionych warunkach pracy placówki związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19 i potwierdzić to podpisem w składanym 
wniosku (zał.1) 

Po zakwalifikowaniu dziecka do opieki w oddziale przedszkolnym, rodzic zobowiązany jest  
dostarczyć oryginał wniosku/oświadczenia wraz podpisami rodziców w momencie 
przyprowadzenia dziecka do szkoły w pierwszym dniu jego pobytu w szkole. 

Odział przedszkolny jest otwarty dla dzieci, których rodzice w czasie trwania pandemii 
pracują zawodowo i nie mają możliwości w zadeklarowanych godzinach pogodzenia 
pracy z opieką nad dzieckiem . 

Pierwszeństwo  przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci 
pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu 
i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Druk wniosku/oświadczenia, informacja o czynnikach ryzyka związanymi z COVID-19 oraz 
zasady organizacji pracy oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 28 w Szczecinie 
w zmienionych warunkach pracy placówki związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
oraz zwalczaniem COVID-19 zamieszczone są poniżej w załącznikach.

Załączniki: 

1. Wniosek o przyjęcie dziecka pod opiekę (dokument edytowalny)
2. Zasady Organizacji Pracy Oddziału Przedszkolnego w zmienionych warunkach pracy
3. Ogólne informacje oraz czynniki ryzyka związane z COVID-19


